Een geïllustreerde beschrijving
JanHein Heimel

Deze Tuinbouwtentoonstelling zette Zeist in 1909 op zijn kop.

ZEISTER HISTORISCH GENOOTSCHAP
Het was de eerste Internationale tuinbouwtentoonstelling in
Nederland. Het leverde Zeist veel publiciteit op in binnen– en
buitenland.

Het boek

Ruim 40.000 betalende bezoekers kwamen er kijken, ondanks
de vele regen die er viel in de tentoonstellingsperiode.

is geschreven door JanHein Heimel en wordt uitgegeven door het Zeister
Historisch Genootschap.

Meer dan 200 inzendingen leverden ook Zeister kwekers vele
medailles.

Slechts een 17-tal Zeistenaren organiseerden deze tentoonstelling, geheel in hun vrije tijd.
Op het tentoonstellingsterrein was er ook een dorpje Oud-Seyst
opgebouwd met veel winkeltjes en restaurants. Daarnaast was
er een kermis met een rodelbaan en een filmtheater.

Naar aanleiding van de verschijning op 25 januari 2019 van het boek
“Groote Tuinbouw Tentoonstelling op het Landgoed “Schoonoord” te Zeist,
een geïllustreerde beschrijving”, geschreven door JanHein Heimel

is er van 26 januari tot 13 april 2019 een tentoonstelling over dit onderwerp samengesteld in het Historisch Informatie Centrum (HIP) in de

Groote Tuinbouw Tentoonstelling op het Landgoed
“Schoonoord” te Zeist, een geïllustreerde beschrijving

De auteur kreeg meer dan twintig jaar geleden interesse in het onderwerp
en is jarenlang bezig geweest materiaal te verzamen (foto’s, krantenberichten, voorwerpen en catalogi). In de collecties van het gemeentearchief Zeist
en de collectie van het Zeister Historisch Genootschap was veel te vinden,
maar ook op vele andere plaatsen is gezocht en gevonden.
Het boek is hardgebonden, in full-color gedrukt en omvat 148 pagina’s op A4
formaat. Meer dan 200 foto’s, knipsels en tabellen maken de ondertitel ‘een
geïllustreerde beschrijving’ meer dan waar.
Het boek is gedrukt door de drukker die ook al tientallen jaren het kwartaalblad Seijst, het orgaan van het Zeister Historisch Genootshap, maakt en met
zorg vormgegeven door de auteur zelf.
Bij het boek is een DVD gevoegd met een twintigtal documenten in PDFvorm. Het betreft notulenboeken en catalogi van de Tentoonstelling, maar
ook bv. de Kraalgids van 1907 en het Zeister adresboek van 1909 zijn opgenomen.
De prijs bedraagt € 25,- (www.zhg.nl) Eventuele verzendkosten bedragen € 5

Publiekshal van het Zeister gemeentehuis.
Entree gratis tijdens de openingsuren.

Voor donateurs van het Zeister Historisch Genootschap € 20 via het ZHG.

